
‘Y mis tywyll’ yw mis Tachwedd, yn ôl
rhai. 

Mae’n ffordd dda o ddisgrifio’r
newidiadau a welwn ni o’n cwmpas
wrth i’r dydd fyrhau, ac wrth i’r wlad
golli rhywbeth o’i gwyrddni a’i
harddwch haf. 

Wedi dweud hyn, mae’n gyfnod braf yn
ein capeli – mae’n hyfryd clywed am
fwrlwm y cymdeithasau gwahanol a
chael blas ar hynny ein hunain.

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn rwy’n cael
fy hun yn meddwl yn aml am rywbeth
ddywedodd Iesu amdano’i hun: ‘Fi ydy
golau’r byd. Bydd gan y rhai sy’n fy
nilyn i olau i’w harwain nhw i fywyd, a
fyddan nhw byth yn cerdded mewn
tywyllwch.’ (Ioan 8:12). 

Mae golau mewn lle tywyll yn newid
popeth mewn eiliad. Gallwch weld yr

hyn sydd o’ch cwmpas yn glir, lle cynt
doedd dim ond duwch. 

Ac mae cael golau yn gysur mawr. 

Rwy’n cofio cerdded rhwng
gwrychoedd uchel pan oeddwn i’n
blentyn, a theimlo rhyw sicrwydd a
diogelwch o gael golau tortsh yn
dangos y llwybr o’m blaen. 

Y peth rhyfeddaf am yr adnod yw’r
geiriau cyntaf – ‘Fi ydy golau’r byd’. 

Dychmygwch am eiliad sefyll o flaen
cynulleidfa a honni rhywbeth felly
amdanoch chi’ch hun. Rhyw frawddeg
fel hon, efallai: ‘Myfi yw’r mwyaf hael o
blant y ddaear’. Neu hon: ‘Myfi ydy’r

harddaf o ferched Sir Ddinbych’. Mae’n
sifir byddai pobl yn methu’n lân a deall
sut allech chi ddweud y fath beth
amdanoch eich hunain. 

Mae Iesu’n dweud rhywbeth llawer
mwy nag un o’r pethau hyn – mae’n
dweud mai ef ei hun yw’r golau, mai ef
ei Hun yw unig Fab Duw yn dod i’r byd
i oleuo pobl. 

Mae’n ein gwahodd ni i ddod ato, gan
ymddiried ynddo a chan bwyso’n llwyr
a chredu’r hyn mae’n ei ddweud
amdano’i hun. 

Mae’n addo bod yn oleuni ym mhob
tywyllwch, hyd yn oed pan fo’r nos yn
hir.

•  Ffydd a Diwylliant … t. 7  •  O’r Capeli… t. 8  •  
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Y Dechrau – 1967

Penderfynodd y Gymanfa Gyffredinol
mewn cyfarfod ym Mangor yn 1965 i
apwyntio gweinidog ifanc yn Gaplan
Ieuenctid. ‘Doedd dim penderfyniad
wedi’i wneud parthed lleoliad na’r
cyfleusterau angenrheidiol ar gyfer
cyflawni’r Gaplaniaeth. Cefais fy
apwyntio i ddechrau ar Ebrill 1af, 1967. 

Cip dros ysgwydd

Yn awr yn fy 80au cynnar mae’n anodd
credu i mi erioed fod yn ‘weinidog ifanc’!
‘Roeddwn yn gwybod fod adeilad y
Coleg Diwinyddol yn y Bala a gaewyd
yn 1964 heb ei werthu. Derbyniwyd fy
awgrym y byddai Coleg y Bala yn
ganolfan ddelfrydol ar gyfer cyflawni ein
gwasanaeth ieuenctid. Mae Brenda a
minnau’n cofio’n glir cyrraedd ein cartref
newydd gyda’n gefeilliaid pedwar
blwydd oed, Rhys a Rhian. Cawsom

groeso cynnes gan weinidog Capel
Tegid, y Parchedig Huw Jones oedd
wedi cynnau tanllwyth o dân ac yn
brwsio’r llwch oedd wedi casglu dros y
blynyddoedd oddi ar y llawr pren!

Aethom i edrych drwy’n cartref newydd
oedd yn cynnwys seler eang, pedair
ystafell a chegin ar y llawr isaf, pedair
ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y

Penblwydd hapus i’r gwasanaeth Ieuenctid yn 50 oed!
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llawr cyntaf gyda phedair ystafell mewn
atig ar yr ail lawr! Mentro wedyn i’r
Coleg ac i ail dª mawr tebyg i’n cartref
yr ochr arall i’r Coleg. ‘Roedd y lawnt o
flaen yr adeilad mawreddog yn edrych
dros dref y Bala tuag at fynyddoedd y
Berwyn wedi’i chadw’n daclus ond
roedd gweddill y tir coediog o amgylch
wedi gordyfu’n wyllt. Dyma sylweddoli’r
dasg enfawr oedd yn ein hwynebu a
chael ein hatgoffa ein bod wedi
cyrraedd ar ddydd fffil Ebrill!!

Egni a Gweledigaeth

Ond roeddem yn egnïol, brwdfrydig ac
yn argyhoeddedig ein bod lle roedd Duw
am i ni fod ac y byddai’n darparu
adnoddau ysbrydol a materol i ni ymateb
i bob her – ac felly y bu.

Yr her gyntaf oedd gwneud ein tª
newydd yn gartref cysurus. Daeth fy
mam-yng-nghyfraith i’n hachub. Nid yn
unig bu’n helpu gyda’r glanhau, bu iddi
bapuro bob ystafell ar y llawr isaf a’r
llawr cyntaf. Fe wnaethom sylweddoli
nad oedd y teils ar lawr y gegin yn
sychu. Cefais y syniad y byddai eu troi
drosodd yn help i ddatrys y broblem. Er
syndod gwelais fod rhywun wedi gwneud
hynny eisoes! Felly bu’n rhaid gosod
llawr newydd.

Croesawu’r Eisteddfod

Yna cawsom ein hatgoffa y byddai’r
Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei
chynnal yn y Bala’r wythnos gyntaf yn
Awst a gofynnwyd i ni letya tyrfa o bobl
ifanc yn y Coleg. Roedd yn gyfle euraid i
ni rannu ein gweledigaeth am ddyfodol
yr adeilad gydag ieuenctid o bob rhan o
Gymru ac i’w croesawu ar ran y Bala a’r
Eisteddfod. Trefnwyd gwirfoddolwyr i
lanhau a thacluso’r amrywiol
ystafelloedd ac i arbenigwyr archwilio’r
adeilad i’n sicrhau y byddai’n ddiogel.
Huriodd Pwyllgor lleol yr Eisteddfod
welyau gwersylla a gosod degau

ohonynt ymhob man posib. Cafwyd
wythnos lwyddiannus llawn hwyl a sbri!

Addasu
Yna sefydlais ‘swyddfa’ yn un o
ystafelloedd y Coleg a dechrau ar y
dasg o drawsnewid yr adeilad yn
ganolfan weinyddol a phreswyl o’r radd
flaenaf. Trefnwyd arolwg saernïol a
chynlluniau i drawsnewid y tª arall yn
llety preswyl cysurus gyda chyfleusterau
arlwyaeth. Rhaid oedd ystyried cyflogi
staff a’r costau angenrheidiol. Daeth yn
amlwg bod angen brys am waith cynnal
a chadw a gwelliannau yn cynnwys
gwaith trydanol a diweddaru ac ymestyn
system gwres canolog.

Cyn Llyfrgell y Coleg oedd yr ystafell
eang yn wynebu’r prif fynedfa. Cafodd ei
haddasu, ei haddurno a’i dodrefnu yn
Gapel y Ganolfan. Dyma’r ‘ystafell’ gyntaf
fyddai pawb yn ei weld a sylweddoli bod
y Coleg yn Ganolfan Gristnogol.

Y bobl ifanc
Daeth pobl ifanc i wersylloedd gwaith yn
ystod gwyliau ysgol a choleg. Buont yn
addoli, garddio, glanhau a thrwy’r cyfan
yn cael profiadau ysbrydol newydd a
ffurfio cyfeillgarwch oes.

Yn raddol cafwyd yr adnoddau ariannol
sylweddol i orffen y gwaith o addasu’r
adeilad a datblygu ein gwasanaeth
ieuenctid. Bu pobl ifanc yn codi arian yn
lleol, capeli yn cyfrannu, rhoddion hael
gan unigolion, grantiau gan Fwrdd y
Genhadaeth, a chronfeydd Cyfundebol,
casgliadau Sul Ieuenctid blynyddol ac
yna 5 ceiniog yr aelod yn flynyddol
drwy’r cyfraniad Cyfundebol.

Wrth adfer yr adeilad cynyddodd
gweithgareddau ieuenctid gan
ganolbwyntio ar oedrannau 11-13
(Cyn-Ifanc), 14-20 (Ifanc) a 21+
(Arweinyddion). O’r cychwyn roeddwn
am roi cyfle i bobl ifanc y Bala i
ddefnyddio ein cyfleusterau drwy Glwb
Ieuenctid wythnosol a ddaeth yn
ddylanwadol a llwyddiannus.

Denu cynulleidfa

Cafwyd ymdrech i sefydlu clybiau
ieuenctid yn ein heglwysi lleol. Cafwyd
cynnydd o 16 yn 1968 i 78 yn 1971
gydag aelodaeth o 1,900. Daeth y
cyrsiau preswyl yn fwy popblogaidd.
Erbyn 1972, daeth 886 o bobl ifanc a’u
harweinyddion i’r Coleg ac erbyn 1978,
cymerodd 1,148 o ieuenctid, a 100 o
arweinyddion ran mewn 37 o gyrsiau. 

Roedd y pynciau yn amrywiol;
Gwaith Ieuenctid yn yr Eglwys Leol,
Astudio’r Beibl ac Addoli, Moesoldeb
Rhywiol, Camddefnyddio Cyffuriau, yr
Amgylchfyd, Her y Weinidogaeth
Gristnogol, Derbyn a Dilyn Crist,
Ystyr y Nadolig, y Pasg ar Sulgwyn.
Trefnwyd cyfleoedd i bobl ifanc ofalu am
blant o dan anfantais ac eraill oedd yn
anabl yn ystod gwyliau yn y Coleg.
Cafwyd ymweliadau cyfnewid gyda
phobl ifanc yn yr Almaen, Sweden a’r
America.

Cyswllt ag eglwys leol

Roedd yn bwysig ein bod yn dal
cysylltiad â chapel Tegid yn y Bala drwy
gynnwys addoli gyda hwy ar fore Sul yn
rhaglen bob cwrs. 

Braint oedd cael cyfle i wasanaethu fel
Caplan Ieuenctid am 12 mlynedd. Mae’n
braf cyfarfod llawer o bobl ifanc fu yn y
Coleg yn ystod y cyfnod yma sydd yn
aelodau ffyddlon yn ein heglwysi, rhai
yn flaenoriaid a gweinidogion. 

Diolch

Rwyf yn wir ddiolchgar i’m holynyddion
am eu ffydd, ymroddiad a’u harweiniad.
Maent wedi dod a Choleg y Bala yn
llwyddiannus i’r garreg filltir yma. 

Gadewch i ni weddïo y bydd y
weinidogaeth hanfodol hon ymhlith
pobl ifanc yn parhau i ffynnu fel y bydd
nifer cynyddol yn ymrwymo i Grist a’i
Eglwys.
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